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Pål Mitsem

Fra: Pål Mitsem <mitsem@mitsem.no>
Sendt: fredag 19. november 2021 15.32
Til: Tarald Aano (tarald.aano@aftenbladet.no)
Kopi: per.kristian.vareide@stavanger.kommune.no
Emne: GAUSELSTRAEN

Gode redaktør Tarald Aano, 

Det viser seg at e-posten jeg sendte i går til deg og andre ble ekspedert uten bilde av kart som 
var essensielle for sammenhengen. Jeg tror at kartene er med i dette forslag til kronikk i 
Aftenbladet (bildene er dessuten tatt inn helt til slutt i dette brev).    

Som nevnt også i går følger med dette opp tidligere kontakt med Aftenbladet om saken. Flott 
hvis Aftenbladet vil ta dette opp redaksjonelt, og gjerne med mer profesjonelle og lettleste 
kart enn det jeg får til.  

1. 

Saken om den såkalte turstien i Gauselvågen er neppe ferdig, selv om Høyesteretts 
kjæremålsutvalg sannsynligvis vil avvise anken fra Olaf I. Ellingsen. Han har fått med seg en 
grunneier på andre siden av Tore Lærdals eiendom, Aud Jorunn Bøen Cuniberti, på anken over 
lagmannsrettens skjønnsavgjørelse, ført i pennen av h.r.advokat Bjørn Stordrange. Det kan 
synes som om han ikke har fått med seg grunnprinsipper i norsk tingsrett når han ber 
Høyesterett om å valse over allmennhetens åpenbare allemannsretter til ferdsel og opphold i 
Gauselstraen, og får støtte fra kremen av Stavangers advokater. Jeg må få lov å si som min 
personlige oppfatning at det for meg virker som advokatene har vært mer motivert av hvilken 
side av brødskiven smøret er på enn hva som er rett.  

Jeg tror at de to grunneieres anke til Høyesterett er «one bridge too far», for å bruke tittelen 
til en krigsfilm. Jeg tror aldri at Høyesterett, som flere ganger har avvist forsøk fra rike eiere 
av strandeiendommer på å få allmennheten vekk fra sine strandeiendommer, i Furumoa-dommen, 
Rt. 1998 s. 1164, og i Hvaler-dommen, Rt. 2005 s. 805, vil gå med på det. Stavanger kommune 
har, slik jeg ser det, benyttet en advokat i saken som har for sterke bånd til grunneiernes 
hovedadvokat til å se saken i dens rette lys.  

I alle fall: Jeg ser ikke for meg at Høyesteretts Kjæremålsutvalg vil slippe inn anken fra 
Second Generation Incom AS. Trykkfeilen i navnet viser at grunneieren er flinkere med penger 
enn med rettskrivning, men det betyr vel ingenting? Når og hvis Høyesterett avslutter retts-
saken med å nekte å behandle anken fra to grunneiere, hvis det ikke alt har skjedd, skyldes det 
sikkert ikke de brev jeg har sendt til alle dommere i Høyesterett, som er tatt inn i min del-
blogg om Gauselstraen, i mitsem-blogg.com som dokumenter 20210910 og 20210916. Men det er 
jo «håp i hangande snøre», som man sier – kanskje slår Høyesterett til med en passende 
vurdering av grunneiernes pretensjoner.  



2

Jo mer jeg leser om saken, og jo mer jeg setter meg inn i den, jo mer overbevist blir jeg om at 
det aldri blir noen såkalt turvei i Gauselstraen, slik lett påvirkelige kommunale tjenestemenn 
tilsynelatende har latt seg bevege til å foreslå! 

 

2.  

Det kart som Stavanger kommune nå har tatt inn på sin hjemmeside, reiser spørsmålet om hva 
kommunen egentlig har vedtatt, og hva ekspropriasjonssaken egentlig gjelder.  

Gauselstraen er et gatenavn i Stavanger, jfr. nedenstående kart, som klart viser hvor 
Gauselstraen går og hva som heter Gauselvågen. 

 

 
 

Veien som i alle år har hatt navnet Gauselstraen er klart vist på det offisielle gatekartet for 
Stavanger. Det er ingen tvil om at veien med navnet Gauselstraen, som er vist på kartet, alltid 
har vært fortsatt som en enkel kjerrevei/gangsti langs stranden hele veien i til Frøystad i sør.  

Hvis man slår opp på Gauselstraen på hjemmesiden til Stavanger kommune får man et helt annet 
bilde, der jeg har tillatt meg å tegne inn Gauselstraen i ekspropriasjonssaken med en heltrukket 
blå strek.  
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                Gauselstraen i ekspropriasjonssaken, frem til Tore Lærdals eiendom, der den snor seg  
                Bak og vest for Tore Lærdals eiendom og to eiendommer sør for denne til den såkalte 
                «Belyste turvei» som altså her er Gauselvågen. 
 

Her er Gauselsvågen tegnet som en belyst turvei med gatelys som ikke på noe punkt berører det 
som heter Gauselstraen i de offisielle gatekart eller i ekspropriasjonssaken. Den opplyste 
turveien er i sin helhet lagt i det som på Stavangers gatekart heter Gauselvågen.  

I ekspropriasjonssaken og i andre kommunale dokumenter sies det en hel del om fordelene med 
en sykkelvei over Gausel som forbinder Stavanger og Sandnes. Dersom hovedmålsettingen blir å 
få en god sykkelvei mellom Stavanger og Sandnes, er det ikke tvil om at sykkelveien må følge 
Gauselvågen, slik den også er tegnet inn på kartet. Traseen til den gamle kjerreveien/gangstien i 
Gauselstraen er overhodet ikke egnet som sykkelvei, og er ikke inntegnet som sådan.  

Det må være en oppgave for Aftenbladet å finne ut av hva folk i kommunestyret tror de har 
vært med på å vedta: Sykkelvei til Sandnes med belysning i Gauselvågen eller sykkelvei på den 
gamle kjerrevei i Gauselstraen uten belysning? For meg synes det selvsagt at kommunens vedtak 
knytter seg til Gauselvågen, og at det ikke har noe å gjøre med Gauselstraen. 

Aftenbladet har mange ganger skrevet at turveien skal gå lang Gandsfjorden og følge sjøen 
mellom Boganeset og Frøystad Gård, en strekning på en drøy kilometer, og at turveien skal inngå 
i en sammenhengende turvei fra Stavanger til Sandnes. Det er kanskje på tide å avklare 
sammenhengen for leserne? 
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3. 

Ekspropriasjonssaken gjelder to helt forskjellige typer strandeiendommer. Noen av 
eiendommene er beskrevet slik at eiendomsretten til grunneieren går til stranden og så langt ut 
i vannet som en hest kan vade. Det gjelder bl.a. eiendommen til Olaf I. Ellingsen, som ligger like 
nord for eiendommen til Tore Lærdal, og de andre strandeiendommene mot nord. 
Eiendommen til Tore Lærdal er beskrevet på en helt annen måte, som gjør at den ikke 
strekker seg lenger mot sjøen enn til eiendomsgrensen (hvor den måtte gå på land). Da 
han søkte å få bygge et badehus ved stranden for flere tiår siden måtte han akseptere 
et forbehold fra kommunen om at badehuset ikke skulle begrense allmennhetens 
ferdselsrett i straen. Lignende forbehold ble tatt for eiendommene sør for Steinskog. 
For så vidt er det noe underlig at disse eiendommene er behandlet mer gunstig, med 
høyere ekspropriasjonserstatning, enn eiendommene lenger nord, som i prinsippet 
strekker seg ut i sjøen så langt en hest kan vade! 

Jeg hadde forsverget at jeg noen gang skulle gi støtte til sjefsprotestanten, men 
rettslig sett har også jeg problemer med å forstå at Tore Lærdal fikk erstatning i 
bøtter og spann i tingretten i forhold til han jeg noe uærbødig har kalt 
sjefsprotestanten (som forøvrig har en navnebror (?) som for mange år siden var 
fanebærer for allmennhetens bruksrettigheter på en øy i Hordaland). Det er jo noe 
overraskende, rent juridisk, at han i lagmannsretten fikk øket 
ekspropriasjonserstatningen fra 1,3 millioner kroner til 3,2 millioner, mer enn en 
fordobling. Det er enda mer ubegriperlig at slik fordobling også skjedde for en eiendom 
sør for Tore Lærdals eiendom. Den ble bare tillatt brukt som tomt for et bygg når det 
var presisert at det ikke skulle hindre allmennhetens ferdsel! Likevel ble erstatningen 
også her fordoblet! 

I tingretten hadde kommunens advokat og grunneiernes advokat, utrolig nok, blitt enige 
om at det ikke skulle vises til allemannsretten til ferdsel, hvilket minst like utrolig ble 
akseptert av daværende ledelse i Stavanger kommune!  

 

4. 

Kommunen er nå, ikke uten grunn, bekymret for hva de grunneierne som ikke innga anke 
mot tingrettens skjønn, vil foreta seg.  

Det er visst utvilsomt at kommunen kjørte ganske hardt på at de mange grunneiere som 
fikk erstatninger fastsatt av tingretten skulle unnlate å forfølge en anke til 
lagmannsretten. Et titalls grunneiere ga etter for det presset, og unnlot å anke 
skjønnsrettens erstatningsfastsettelse. Når de nå ser at grunneiere som ikke ga etter 
for presset fra kommunen har fått mer enn fordoblet sine erstatninger, vil de vel, som 
kommunedirektøren har uttalt i en tilgrensende sak, kunne oppleve en «berettiget 
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forventning om å bli behandlet på tilsvarende måte». Hvis det er tilfellet, og hvis det er mulig 
at de når frem med et krav mot Stavanger kommune, blir spørsmålet: Hva skal kommunen nå 
gjøre hvis de samlede erstatniongsbeløp nærmer seg det dobbelte av hva som ble fastsatt i det 
i seg selv ruinerende tingretts-skjønn! 

Mitt enkle råd er: Ingenting.  

Konsekvensene av en ekspropriasjonssak som kommunen, uansett grunn, finner ut at den ikke vil 
gjennomføre, f.eks. fordi den viser seg å bli langt mer kostbar enn det var grunn til å anta, eller 
fordi den skaper en forskjell mellom grunneiere som står i samme stilling og som kommunen 
finner at den bør behandle likt, er: Hvis kommunen lar være å gjøre noe, skjer det ingenting, og 
derfor ingen forskjellsbehandling! Kommunen står fritt til å begjære ny ekspropriasjon, og kan 
med det sikre at alle grunneiere blir behandlet likt. Jeg tror det er en grense for hvor mye 
penger ansvarlige kommunepolitikere vil kutte i budsjetter for barn, syke og eldre for å sikre at 
en av Norges aller rikeste skal slippe å se glade medborgere fra sine stuevinduer, og at den 
grensen ble nådd i første runde av ekspropriasjonssaken!  

Ekspropriasjonssaken får ingen konsekvenser hvis kommunen unnlater å fremme begjæring 
etter skjønnslovens § 57 om fullbyrdelse av ekspropriasjonen, med tilbud om betaling av de 
erstatningsbeløp som lagmannsretten har fastsatt for to eiendommer, og en viss risiko for 
enten å behandle borgere ulikt eller fordoble erstatningsbeløpene til grunneierne i nord for 
Tore Lærdal.  

Man kan diskutere om det er rimelig eller ikke at loven er slik den er, men loven er krystallklar: 
Eksproprianten står fritt til å kreve gjennomføring, eller til å la være! Kommunens avgjørelse 
krever ingen begrunnelse, og skal ikke vurderes av noen. En ekspropriasjon som kommunen ikke 
har råd til eller som skaper forskjell mellom grunneiere som i prinsippet står i samme stilling, er 
mer enn god nok grunn til å la være å gjennomføre ekspropriasjonen, særlig hvis de eiere som 
kunne bli skadelidende har vært utsatt for sterkt press fra kommunen om å unnlate å kreve 
overskjønn, slik tilfellet er her. Hvis kommunen etter hvert innser at det har vært et ugunstig 
underordningsforhold mellom egen advokat og motpartenes hovedadvokat, slik tilfellet de facto 
er her, er grunn nok til å bruke nødbremsen og stanse mens leken er god! 

5. 

Blir turveien borte hvis ekspropriasjonssaken ikke gjennomføres? 

Ordet turvei brukes i denne saken om to helt forskjellige ting.  

Turvei brukes om en mulig sykkelvei fra Stavanger til Sandnes. Fordi de kommunale dokumenter 
har vært bevisst eller ubevisst uklare, har det aldri blitt klargjort om man snakker om sykkelsti 
i Gauselvågen, der den nesten må gå, eller i Gauselstraen, der den er tilnærmet umulig.  

Turvei brukes også om gangstier for fotgjengere, med eller uten barnevogner og muligheter for 
rullestolbrukere. Det er det all grunn til å legge til rette for i Gauselstraen, med lyssetting som 
begrenses til det som er helt nødvendig for brukere av stien.  
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Jeg er ikke i tvil som at allmennheten har hatt en allemannsrett til ferdsel i Gauselstraen. En 
slik allemannsrett blir ikke borte fordi om kommunen gjennom noen korte år har unnlatt å 
reagere mot grunneiere som forsøker å sperre veien, eller har kjørt en ekspropriasjonssak.  

Har kommunen vært for opptatt av begrepet tursti, og låst seg i oppfatninger om hvordan de 
bør være av hensyn til brukere? I så fall er det på tide å låse opp og åpne for praktiske 
løsninger på enkleste måte. Det måtte kommunen gjøre for å få til en tursti rundt 
Skytterlagets anlegg i Hafrsfjord, og det ble jo flott. Det bør man også kunne få til i 
Gauselstraen, hvis viljen er til stede. 

Det Turistforeningen som bør gå i bresjen for er at det etableres et lag som kan hete 
Gauselstraens Venner. Den muligheten får de ved å stemme for mitt forslag om dette ved 
kommende årsmøte. Jeg mener fortsatt at Tore Lærdal bør påta seg vervet som leder av et lag 
ved navn Gauselstraens venner for utnytelse av allemannsretten til ferdsel. Jeg er ikke 
kandidat til noe verv i laget.  

Pål Mitsem, Randaberg 
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